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1. APRESENTAÇÃO

 As missões no Brasil e no mundo têm mantido viva a ordem que Jesus deu aos 
seus discípulos: “Ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura” Mc 16.15. 
O Evangelho tem sido levado a muitos lugares e transformado a história de pessoas, 
restaurado famílias, alcançado jovens, curado os doentes no corpo, na alma e no espírito. 
Essa é a essência do Evangelho que Cristo ensinou, o amor, a doação e o partir do pão.

 A Igreja do Evangelho Quadrangular cumpre sua missão e vai além. Por meio da 
SGM - Secretaria Geral de Missões, e juntamente as SEMs – Secretarias Estaduais de 
Missões de cada estado, realiza diversos projetos sociais e evangelísticos com o objetivo 
de ajudar pessoas em todas as suas necessidades, sejam elas espirituais e/ou materiais. 
 
 O “Projeto André - “Levando vidas até Cristo Jesus”, surgiu da necessidade de 
realizar uma ação evangelística com o intuito de resgatar o homem do seu pecado, sendo 
realizado em cada Igreja Local e direcionado pela Secretaria de Missões do estado. 

2. JUSTIFICATIVA

 Este projeto tem como embasamento bíblico o que está relatado no Evangelho de 
João 1.40 e 42. Baseia-se no estudo da vida de um homem, um discípulo de Jesus chamado 
André e o que ele tem a nos ensinar sobre a missão de Deus e a fé. 

 No trato com pessoas, por exemplo, André apreciava plenamente o valor de uma 
única alma. Era conhecido por levar indivíduos, e não multidões a Jesus Cristo. Nas vezes 
que André é mencionado nos Evangelhos, ele está levando alguém a Jesus.

 O nome André significa valoroso. Sobre isto é preciso lembrar que para os judeus, o 
nome de uma pessoa não é dado pela beleza da grafia, ou em memória de ou para agradar 
alguém. Os judeus davam nomes às suas crianças em razão de algum acontecimento que 
marca o seu nascimento, ou a situação que está sendo vivida pela família ou nação naquele 
momento. 
 
 O próprio Jesus ao conhecer Simão, irmão de André, o chama de Cefas ou Pedro, 
que traduzido para o português, significa pedra, alguém difícil de mudar em relação às suas 
convicções. Portanto ao nascer, André recebeu esse nome, porque seus pais desejaram 
que ele fosse valoroso. E é exatamente isso que se pode dizer de André, ele foi um homem 
e um discípulo valoroso. O Evangelho de João no capítulo 12.20-22, fala de alguns gregos 
que procuraram Filipe e pediram para ver Jesus. Tratava-se provavelmente de gentios que 
conheciam a reputação de Jesus e desejavam vê-lo. João 12.21 diz que esses homens: 
“se dirigiam a Filipe que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver 
Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus”.
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 É significativo o fato desses homens terem ido falar com Filipe, mas Filipe levou-
os a André e deixou que André os apresentasse ao Mestre. Porque o próprio Filipe não 
os levou até Jesus? Porque fosse naturalmente tímido, ou talvez não tivesse confiança 
suficiente em seu relacionamento com Cristo. Talvez Filipe tenha se atrapalhado e ficado 
confuso quanto ao protocolo correto ou ainda, é possível que Filipe não estivesse certo de 
que Jesus desejava vê-los. De qualquer modo, Filipe sabia que André podia apresentar 
pessoas a Cristo. André não ficava confuso quando alguém desejava ver Jesus, ele 
simplesmente os levava ao Mestre. Ele entendia que Jesus receberia qualquer pessoa 
que desejasse conhecê-lo (Jo 6.37). André obviamente não se intimidava, e nem se sentia 
desconfortável em apresentar as pessoas a Cristo, pois ele o fazia com frequência. Ao que 
parece, ele conhecia bem Jesus e não se sentia inseguro quando o assunto era levar outros 
até o Mestre. Em João capítulo 1, André leva Pedro a Jesus Cristo, tornando-se assim o 
primeiro missionário. Depois levou os gregos a Cristo, fazendo dele o primeiro missionário 
transcultural.

 Um aspecto muito importante do evangelismo que é  necessário ressaltar, 
normalmente este ocorre com os indivíduos a nível pessoal. A maior parte das pessoas não 
se aproxima de Cristo em resposta direta a um sermão que ouviu num lugar lotado, elas vão 
até Jesus Cristo por causa da influência do indivíduo.
  (Trechos extraídos do livro “Doze Homens Extraordinariamente Comuns”, de John MacArthur.)

 • André era da cidade de Betsaida, às margens do mar da Galileia e irmão de Simão 
Pedro (João 1.44). Era pescador por profissão e morava com seu irmão na cidade de 
Cafarnaum (Marcos 1.16-18). Foi discípulo de João e por ele veio a conhecer a Jesus como 
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo (João 1.29). Certo então, de que Jesus era 
o Messias prometido, decidiu segui-lo, esteve na sua presença um dia e decidiu tornar-se 
seu discípulo.
 
 • Interessante notar no episódio que lemos, é que Jesus ao conhecer André - 
diferentemente do que fez com Simão mudando o seu nome para Cefas ou Pedro - não 
muda o seu nome. Certamente porque, como mesmo atestou o evangelista João por mais 
de uma vez, Jesus conhecia os intentos do coração do ser humano e sabia que André era 
valoroso mesmo.

 • Tanto André quanto seu irmão Pedro possuíam um coração evangelista, mas seus 
métodos eram completamente diferentes e distintos. Pedro pregou no Pentecostes e três 
mil pessoas receberam as Boas Novas e passaram a fazer parte da igreja. Não há em 
nenhum momento André pregando para multidões, mas lembre-se que foi ele quem levou 
Pedro a Jesus, foi ele quem encontrou o jovem com os cinco pães e dois peixes. De acordo 
com a providência divina o ato da fidelidade de André em conduzir seu irmão a Cristo, levou 
a conversão do homem que iria pregar o magnífico sermão no dia de Pentecostes. Todos 
os frutos do ministério de Pedro são também em última análise, frutos do testemunho fiel e 
individual de André.
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 Com isso propomos um projeto de evangelização, e convidamos você a se apresentar 
neste ano, como um missionário disposto a alcançar o maior número de vidas para o rei 
Jesus, através desse projeto baseado na experiência de André.

 Acreditamos que através desse projeto, iremos oportunizar condições para que 
muitas pessoas possam ser alcançadas. A Igreja do Evangelho Quadrangular mais uma 
vez se une a diversas pessoas do mundo inteiro, para juntos promoverem não só o Dia da 
Evangelização Global, mas um movimento continuo de evangelização.

  A visão é criar uma rede entre cristãos, equipando-os e mobilizando-os para 
compartilharem o Evangelho a partir das igrejas locais. 

 A SGM – Secretaria Geral de Missões, propõe este projeto de evangelização e 
convida você a participar.  

Cada um...

Alcança mais um!
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3. OBJETIVO GERAL

 O “Projeto André”, juntamente com um plano de oração, tem o propósito de:

 • Cultivar em cada crente, sejam estes: crianças, juniores, adolescentes, jovens, 
homens e mulheres, as qualidades do irmão André, principalmente a de ganhador de almas.

 • Despertar na igreja local a busca de um ambiente evangelístico permanente. Onde 
as pessoas aproximam-se e decidam-se por Jesus regularmente, e sejam levadas ao 
batismo. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

• Envolver toda a igreja local no exercício da evangelização;

• Ganhar o maior número de almas para o Reino;

• Promover um despertar sobre a importância da unidade entre lideranças de missões.

5. PÚBLICO ALVO

 Crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Todos precisam de 
salvação. 

Um aspecto muito importante do evangelismo que é 
necessário ressaltar, normalmente este ocorre com os 

indivíduos a nível pessoal. A maior parte das pessoas não 
se aproxima de Cristo em resposta direta a um sermão que 

ouviu num lugar lotado, elas vão até Jesus Cristo por causa da 
influência do indivíduo.

John MacArthur

“ “
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6. PLANO DE ORAÇÃO – PROJETO ANDRÉ

 Para que a evangelização e alcance deste projeto surta os efeitos desejados, 
é necessário que a intercessão anteceda o início do trabalho, esteja ativa durante sua 
concretização e não cesse até que Jesus venha para buscar todos aqueles que O receberam.

 “Interceder é lançar, numa atitude sacerdotal, uma ponte para o irmão pela qual 
ele possa voltar ao Pai. A verdadeira intercessão contém o poder de transformar e libertar 
pessoas, pois em oração as trazemos a Jesus, o poderoso Redentor.” Basiléa Schlink. 

 Cada igreja deve levantar grupos de intercessão, para estarem cobrindo este projeto, 
seus facilitadores – os “Andrés” – e as vidas que serão alcançadas.
 
 Em muitas Igrejas do Evangelho Quadrangular estes grupos já existem, são 
os intercessores do AMAI – Amando o Mundo Através da Intercessão – e já se reúnem 
para estudar a Palavra e clamar por motivos específicos de sua igreja local, seu estado, 
país e nações. A Secretaria Geral de Missões disponibiliza materiais que capacitam os 
intercessores para fazerem este trabalho tão essencial e principal de intercessão. Estes 
materiais são os Guias de Estudos do AMAI, divididos em quatro módulos:

1) Capacitação para Intercessores Quadrangulares – com Roteiro de Oração de 31 dias 
pelas Nações da Terra.

2) Combate Espiritual – com Roteiro de Oração de 31 dias pelo Mundo, Brasil, Estados 
brasileiros e Povos Indígenas.

3) Cheios do Espírito – com Roteiro de Oração de 31 dias pela Igreja Perseguida e Povos 
não Alcançados.

4) Orando a Palavra – com Roteiro de Oração de 31 dias onde ensina a Orar a Palavra 
sobre diversos temas.

Estes Guias de Estudos 
ajudarão pessoas que se 
sentem motivadas para orar, 
a se tornarem verdadeiros 
Guerreiros das Nações.

Disponível na loja on-line, acesse 
pelo site: www.sgmbrasil.com.br
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Outro material também fornecido pela Secretaria 
Geral de Missões é o “Ame sua Cidade Ore por Ela”, 
que ajudará a cada intercessor entender seu papel 
de abençoador de cidades e resgatador de vidas.

Também está disponível na loja on-line, acesse pelo 
site: www.sgmbrasil.com.br

 Mostra como ser efetivo e estratégico no desempenho de sua função e de como 
Deus conta com cada um para alcançar o perdido.
 Vidas podem ser alcançadas pela intercessão, e começarem a ter fome e sede do 
Pai, sem que nenhuma palavra seja dita.  

Proposta de Oração

 A proposta também é que cada Igreja Local se mobilize em escalas para os Relógios 
de Oração, fechando todo o mês de maio, mês da Evangelização Global.

 Oração 24 horas no templo.
           
 Motivos de oração:

 • Para que Deus levante os intercessores para estarem abraçando esse ministério. 
1 Ts 5.17, Sl 1.2;

 • Que haja amor uns pelos outros, considerando cada um superior a si mesmo;

 • Por revelação da palavra de Deus na vida dos irmãos.  Ef 3.14-21;

 • Por toda a liderança e pastores;

 • Para que Deus levante e envie irmãos, como André, para sua grande seara. Mt 
9.38;

 • Que o fruto do Espírito Santo seja manifesto na igreja;

 • Por manifestação dons espirituais descritos na Bíblia. 1 Cor 12 e 13.13;

 • Pelo batismo com o Espírito Santo, para uma igreja avivada pelo poder de Deus;

 • Salvação e transformação de vidas. 1 Cor 11.1, Ef 5.1;
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 • Crescimento e paixão pelas almas que serão cuidadas uma a uma; 
 
 • Ore por fidelidade dos membros, para semear em missões no 3º domingo do mês. 
Que todos tenham um coração generoso para doar, e que nenhuma avareza opere no 
coração do povo de Deus;

 • Ore pelos ministérios da igreja;

 • Oração pelas células, para que Deus possa levantar mais líderes, abrir mais casas 
para o Evangelho, através da implantação do Projeto André;

 • Clame por amor e cuidado àqueles que serão alcançados pelo Projeto André. Que 
este trabalho dure o ano inteiro e seja permanente na igreja que iniciá-lo. Que haja muitos 
frutos e um trabalho contínuo de discipulado; 

 • Para que Deus envie uma equipe de “Andrés”, pessoas apaixonadas por evangelismo 
pessoal e em convidar pessoas para a Igreja. Que aqueles que chegarem sejam cuidados, 
discipulados e nenhum se perca; 

 • Para que toda a igreja se organize e aprenda a receber os novos convertidos e 
todos cuidem deles.

7. METODOLOGIA

 1º Semana – LEVANDO PESSOAS A JESUS
 Seu trabalho de missões deve ser no lugar onde você vive, trabalha ou estuda. Peça 
para que Deus coloque em seu coração, o nome de três pessoas dos seus relacionamentos 
que precisam de Jesus. Escreva em um cartão os nomes dessas pessoas que você deseja 
levar a Cristo e comece a orar por elas.

 2º Semana – A ORAÇÃO TRANSFORMA VIDAS
Focando nas três pessoas alvos de sua intercessão, peça a Deus a oportunidade de lhes 
perguntar se gostariam de fazer um pedido especial de oração. É importante que elas 
saibam que você se interessa por suas necessidades e seus problemas pessoais. Se 
houver uma abertura convide-as para ir à igreja e continue orando por elas.

 3º Semana – GANHE SUA CONFIANÇA
Como você continua a interceder pelas três pessoas, agora de forma individual convide-a 
para tomar um lanche, fazer um passeio, uma refeição, isto pode eliminar barreiras e abrir 
caminhos para poder falar de Jesus.

 4º Semana – HAJA COM ANTECEDÊNCIA
Faça uma ponte de amizades com as pessoas as quais deseja levar a Jesus, lhes dê atenção, 
seja criativo. Bem antes do dia estipulado para a realização das diversas programações da 
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igreja, convide-as a participar. Trabalhe com planejamento e antecedência. Com certeza o 
Espírito Santo irá te conduzir para levá-las a Jesus.

 5º Semana – MOSTRE SEMPRE QUE O CAMINHO É CRISTO
Trabalhe com essas pessoas até que elas estejam firmadas em Cristo, tornem-se membros 
fiéis da igreja, cresçam no testemunho e se tornem ativos Andrés. 

8. RECURSOS / MATERIAL DE APOIO

 • Apostila (arquivo PDF)
 • Banner para divulgação (arte)
 • Folder (impresso)
 • Cartaz (impresso)

9. COMUNICAÇÃO DO PROJETO

 O projeto será apresentado para a liderança estadual, consequentemente a regional e 
local através da Secretaria Geral de Missões – SGM e/ou Secretarias Estaduais de Missões 
- SEMs. A campanha será divulgada para as igrejas adaptando-se ao calendário local.O 
Projeto André servirá como mais uma estratégia para o mês da Evangelização Global. 
Como o trabalho de ganhar almas é fundamental e importante, este projeto não acabará 
nestes meses, mas terá continuidade até a vinda de Jesus. O projeto será apresentado 
através de slides, materiais gráficos, e também através das redes sociais, entre outros. 

10. AVALIAÇÃO/RESULTADOS ALCANÇADOS CONTENDO OS ELEMENTOS 
FACILITADORES E DIFICULTADORES DA PROPOSTA ELABORADA

 A proposta deste item é colher dados para a Secretaria Geral de Missões, com o 
intuito de colaborar para a criação de futuros projetos visando atender a real necessidade 
da igreja local. A coleta dos dados acontecerá da seguinte forma:

 • O líder local faz sua avaliação e entrega ao coordenador regional (sugestão de 
relatório na página 13);

 • O coordenador regional faz uma avaliação baseada nas avaliações dos líderes 
locais e envia para a Secretaria Estadual de Missões;

 • A Secretaria Estadual de Missões elabora uma avaliação baseada nos resultados 
dos coordenadores regionais e envia para a Secretaria Geral de Missões.
Todo projeto precisa visar o contexto do público alvo, considerando que nosso país é muito 
diversificado. A igreja não pode desconsiderar cultura, costumes e diferentes grupos sociais, 
para que todos sejam alcançados pelo Evangelho.
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11. ALCANÇANDO AS CRIANÇAS

 Entre as crianças, as ações para que as mesmas sejam alcançadas pelo Evangelho 
também se tornam cada dia mais importantes.

 “Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes 
pequeninos se perca”. Mateus 18:14 - Almeida Corrigida

 Elas estão no momento ideal de suas vidas para receberem a Cristo e anunciá-Lo a 
outros.

 Dentro da perspectiva de Cristo, que em seu ministério dedicou-se também as 
crianças, sugerimos que no desenvolvimento do projeto as crianças sejam incluídas. 

 As Tardes Evangelísticas com Crianças, as TECs, são ferramentas incríveis para 
alcançá-las, e podem ser aplicadas em diversos lugares e com números diversificados de 
crianças. Os programas encontram-se disponíveis em nossos materiais: Sementinha 1, 
Sementinha 2 e Manuais de Campanha, que podem ser adquiridos através da loja on-line: 
www.sgmbrasil.com.br

NOVO
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 O trabalho do GP Kids, além de ser uma 
ferramenta para evangelizar a criança, também será 
uma ferramenta para discipular, tornando-a “um André” 
em seu contexto familiar, escolar e com amigos. 

 Se você já possui um GP Kids, sugerimos que 
trabalhe os passos apresentados na metodologia junto 
às crianças e juniores de seu grupo. Para abertura de seu 
GP Kids realize a capacitação de sua liderança, através 
das videoaulas de nosso Caderno de Treinamento, 
disponível na loja on-line: www.sgmbrasil.com.br

 Caso em sua igreja já exista um grupo de 
crianças evangelizadas e comprometidas com Cristo, 
uma excelente estratégia é treiná-las para que 
compreendam a importância da obra de evangelização 
e sua tarefa missionária, orando e testemunhando 
de Cristo. O Curso Ide Crianças tem esse objetivo. 
São 12 semanas com encontros de 1h30min onde 
a criança receberá capacitação e será desafiada na 
tarefa de “missionar”. 

 Durante a realização do curso as crianças são 
desafiadas a realizar células lideradas pelas próprias 
crianças, através do material GP KIDS Criança & Cia. 
Com essa estratégia as crianças alcançarão os amigos 
e colegas, sendo André na vida de outras crianças que 
estão próximas a ela.
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MODELO FICHA DE AVALIAÇÃO

Nome da Igreja local: ____________________________________________________

Nome de quem coordenou o Projeto: _______________________________________

Quais métodos evangelísticos foram usados? Marque com um X

 TEC (Tarde Evangelística com Crianças)

 Impacto Noturno

 Evangelismo porta a porta

 Evento no bairro

 Evangelismo no farol

 Outros (Quais?): ____________________________________________________

 

Dados sobre adultos:

 Quantos foram alcançados? ________

 Quantos foram evangelizados? ________

 Quantos aceitaram Jesus? _______

 Quantos consolidados e chegaram ao batismo? ______

Dados sobre crianças:

 Quantos foram alcançados? ________

 Quantos foram evangelizados? ________

 Quantos aceitaram Jesus? _______

 •  Você tem alguma sugestão sobre o Projeto André que queira compartilhar? Pode 
nos enviar um e-mail: sgm@sgmbrasil.com.br
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Ficha técnica:

Material Produzido pela Igreja do Evangelho Quadrangular - Secretaria Geral de Missões

Coordenação do Projeto:
Pr. João Batista Honorato

Equipe redatorial:
Idalina de Souza Costa
Aleana Gonçalves Vieira
Roberland Silva de Sousa
Andresa Graziela S. Nunes
Silvana Aparecida Padilha de Morais

Correção Ortográfica:
Silvana Aparecida Padilha de Morais

Capa e diagramação:
M. Julia Fernández Vieira
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